شرکت :

کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي

وضعیت ناشر  :پذيرفته شده در بورس تهران
نماد:

سرمایه ثبت نشده :

0

کد صنعت :

کرازي

سال مالی منتهی به :

سرمایه ثبت شده :

850,000

541005

1398/12/29

موضوع  :مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ 1398/06/02 :
الف  -مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل 1398/06/02 :
تعداد اعضا :

3

ب  -اعضای کمیته حسابرسی
نام و نام
خانوادگی
احسان صنعتي

کد ملی

عضو
غیر موظف
هیئت مدیره

سمت

شخص
حقوقی

عضو
مستقل

عضو
مالی

رشته
تحصیلی

مقطع تاریخ عضویت در
تحصیلی کمیته حسابرسی

اهم سوابق  -مدت
زمان

 0450119238رييس کميته

بله

بله

خير

مهندسي
صنايع

کارشناسي

1398/06/02

عضو و رئيس هيات مديره
شرکتهاي شيشه رازي و
تاکستان،مدير عامل شرکت
سيگل اروميه ،اليت و

فريده شيرازي

1465723498

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1398/06/02

شريک و مدير موسسه
حسابرسي بهراد مشار

افشين نظريان زاده

1816692859

عضو کميته

خير

بله

بله

حسابداري

دکترا

1398/06/02

رئيس حسابرسي داخلي شرکت
تامين اجتماعي ،معاون اداري
مالي هلدينگ صنايع سيمان
غرب ،مدير مجامع هلدينگ
گلدايران ،عضو کميته
حسابرسي شرکهاي لستيک
بارز سيمان شاهرود و افرانت،
مدير واحد حسابرسي
شرکتهاي رازي و تاکستان

ج  -مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل :

1398/06/02

تعداد کارکنان :

1

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی ،نام طرف قرارداد :
د  -مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی
علي بهرامي نصب

کد ملی
4569870260

ه  -بالترین مقام مالی شرکت

سمت
مسئول
حسابداري
داخلي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

اهم سوابق  -مدت زمان

حسابداري

دانشجوي دکترا

1398/06/02

رئيس حسابداري شرکتهاي کوشا پيشه ،سيمان سبز
گستران ،کارشناسي حسابداري شرکت توسعه معادن روي،
استاد دانشگاه

نام و نام خانوادگی
مهدي بوژمهراني

کد ملی

سمت

5749943119

معاونت مالي

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تاریخ انتصاب

مالي

کارشناسي ارشد

1393/01/01

اهم سوابق  -مدت زمان
مدير مالي شرکتهاي رازي و تاکستان ،استاد دانشگاه

